
ja regisztráltuk megyei ka-
maránk önálló domain nevét 
és nagyobb tárhely bérlésé-
vel meg kívánjuk újítani 
honlapunkat, így talán több 
tagunk fogja majd felkeresni 
és ötleteivel, közremőködé-
sével reményeink szerint 
emelni fogja annak napra-
készségét és színvonalát.  
(www.pmok.hu)  

Ugyancsak a tagi szolgálta-
tás körébe tartozik a novem-
ber 5-7. –re meghirdetett 
XVI I I .  Pest  megyei 
orvosnapok kongresszu-
sunk, melynek felhívását és 
a jelentkezési lapot kiadvá-
nyunk mellékletében is 
megtalálja. Tagjaink ked-
vezményes regisztrációs 
díjjal vehetnek részt a pont-
szerzı rendezvényen.  

A következı évre elızetesen 
akkreditált tanfolyamok 
elıkészítése is folyik Tudo-
mányos Tanácsadó Testüle-
tünk irányításával. 

Fentiek után remélem a cím-
ben feltett kérdésre egyértel-
mően válaszolhatunk: 
igen, van értelme a ka-
marának. 

             Dr. Kováts Attila 

      Pest megyei TESZ  

elnöke 

Február 18-án ülésezett a 
MOK Területi szervezetek 
Tanácsa (TESZT), amely 
testület a kamara gyakorlati 
irányításáért felel. Vannak 
kizárólagos jogosítványai is, 
többek között a tagdíj össze-
gének, a területi kamarák 
mőködési költségeinek meg-
határozása, a kamara orszá-
gos költségvetése elfogadá-
sa. Feladata a TESZT-nek a 
kamara tagi szolgáltatásai-
nak a meghatározása, a tagi 
szolgáltatásokhoz rendelt 
pénzeszközök mindenkori 
biztosítása természetesen a 
kamara bevételeinek függ-
vényében. Ez évi  elsı ülé-
sén ezt a munkát végezte el 
a TESZT. Meghatározta a 
területi kamarák havi mőkö-
dési költségét, mely területi 
szervezetenként valamivel 
több, mint 900 ezer Ft. Ez 
az összeg szolgál az iroda 
fenntartására( bérleti díj, 
áramdíj, közös költségek, 
biztosítás, infrastruktúra 
fenntartás, stb.) a bér és 
egyéb bérjellegő költségek 
fedezetére, a megyei elnök-
ség és  állandó bizottságok 
mőködtetésére, a választó-
kerületek életben tartására. 
Nem sok, de célszerő mő-
ködtetéssel és gazdálkodás-
sal elegendı. 

Meghatározta a TESZT a 
tagi szolgáltatások elvi alap-
jait és  elfogadta, hogy 

konkrétan mely kamarai 
tevékenység tartozik a tagi 
szolgáltatások körébe. Né-
hány példa: pontszerzı to-

vábbképzések szervezése, 
szervezett tanfolyamok tá-
mogatása, konferenciák és 
közösségi rendezvények 
szervezése, szakmai pályá-
zatok támogatása, jogi szol-
gáltatás nyújtása, kamarai 
hírlevelek kiadása, területi 
honlapok szerkesztése a 
szélesebb információ bizto-
sítása érdekében.  

Megyei kamaránk is élni 
kíván ezekkel a lehetıségek-
kel, ennek egyik példája 
Hírlevelünk is. Néhány nap-
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Mottó: „...hisz egymás nélkül sö-
tétben vagyunk..." (József A) 

Bı 2 éve hatályos az új kamarai 
törvény, a helyi szervezetek meg-
szőnése azonban nem ment egy-
szerően; a folyamat csak mostaná-
ban zárul le. A helyzet arra emlé-
keztet, mikor egy épület földszint-
jét kiürítik, az emelete(ke)n köz-
ben zajlik az élet, mintha… 

 
Már legalább 
4-5 éve meg-
figyeltük azt 
a tendenciát, 
hogy a kama-
rai rendezvé-
nyekre, tag-
győlésekre a 
tagságból ke-
vesen jöttek 
el, többnyire 
ugyanazok . 
Ennek ellené-
re, a tagságu-
kat fenntartók 
száma terüle-

tünkön az országos átlagnak meg-
felelt, sıt kicsivel több is volt an-
nál.  
 
Orvosaink többsége alapellátásban 
dolgozik, központi intézményünk a 
Szakorvosi Rendelıintézet. Sze-
rencsére a Rendelıintézet vezetése 
fontosnak tartja integráló szerepét, 
a Kamara rendezvényeit is mindig 
támogatták. Most pedig évente tu-
dományos ülés szervezésével igye-
keznek lehetıvé tenni, hogy a terü-
let orvosai találkozzanak egymás-
sal, megismerjék egymás nehézsé-
geit, és ritka örömeit is. 
Idén sikerült pontszerzı tovább-
képzéssé minısíteni az egynapos 

sebészet elsı évi munkájáról 
beszámoló elıadásokat, meg-
ismerhettük az egynapos se-
bészeti ellátás lehetıségeit, 
és az ott operáló külsıs kol-
légákat is. Ezenkívül Sem-
melweis napra, és a Rendelı-
intézet karácsonyi „évzáró" 
ünnepségére is hivatalosak a 
terület orvosai és egészség-
ügyi dolgozói is - rendszerint 
el is jönnek.  
 
Az elıbb említett „ritka örö-
mök" közé tartozik az egyna-
pos sebészet sikeres indulá-
sa, népszerővé válása betege-
ink körében. 
 
Nehézségeink számosak, 
ezek nemcsak nálunk tapasz-
talható jelenségek. Ide tar-
toznak a betegek növekvı 
elvárásai, melyeknek a meg-
felelı feltételek hiánya miatt 
nem tudunk eleget tenni, ese-
tenként kifejezett - szeren-
csére eddig csak verbális - 
durvaságok, fokozódó mun-
katerhelés, csökkenı jövede-
lem mellett.  

A helyi orvosok közösséget 
megrázta a kö-zelmúltban 
tatár-szentgyörgyi háziorvos 
kollégánk hirtelen halála : 
otthonában összeesett, a kiér-
kezı mentısök már csak a 
halál tényét tudták megálla-
pítani, bár újraélesztését 
megkísérelték.  

Mindnyájan úgy gondoljuk, 
hogy az ismert események, 
amelyek a faluban zajlottak, 

(mint ismeretes, ebben a köz-
ségben történt a kettıs roma-
gyilkosság és a háziorvost vá-
dolták –média, rendırség- az-
zal, hogy nem állapította meg 
helyesen a halál okát, ezért 
szenvedett késedelmet a nyo-
mozás indítása, holott a házi-
orvos nem volt szolgálatban, és 
mint azóta kiderült az ügyele-
tes orvos sem követett el hibát-
szerk. megj.) jelentıs szerepet 
játszottak abban, hogy ez a 
megbecsült, ereje teljében lévı 
kolléga ilyen drámai körülmé-
nyek között távozott közülünk.  

Mindent meg kellene tenni az 
orvosi pálya becsületének visz-
szaszerzéséért, hogy ilyen ese-
tek lehetıleg ne forduljanak 
elı. 
 

Dabas, 2009. március 25. 

       dr. Tolnai Katalin 

Mi történt az elmúlt 2 évben a dabasi választókerületben? 

„Mindent 
meg kellene 

tenni az 
orvosi pálya 

becsületének 
visszaszer-

zéséért, hogy 
ilyen esetek 
lehetıleg ne 
forduljanak 

elı.” 
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A Szent Rókus Kórház és 
Rendelı Intézet  

Április 1-jén lesz 2 éve, hogy a 
budapesti Szent Rókus Kórház-
ban is megszőnt az aktív beteg-
ellátó fekvıosztályok mőködé-
se. Nem hittük, de ez is bekö-
vetkezett, hogy a 210 éve a 
gyógyítás szolgálatában álló, 
Európában a három legrégeb-
ben /Párizs, Bécs, Budapest/ 
mőködı kórházban is – mely-
nek szakmai híre országosan, 
Európában, sıt világszínvona-
lon is ismert – megszüntették az 
aktív osztályokon gyógyítást, 
betegellátást. 

Folytatás a 6. oldalon 



Jelen írásom megszerkesztésekor próbál-
tam két szempontot figyelembe venni. 
Az egyik a hasznosság, vagyis, hogy 
írásom tartalma minél nagyobb számú 
gyakorló orvosdoktornak reális és hasz-
nálható okulás lehessen, a másik pedig 
az a rendelkezésemre bocsátott terjede-
lem, amelyet az írásra engem felkérı 
számomra biztosított.  
Egy A 4-es lapnyi terjedelmet "kaptam”, 
amely határain-belül-maradás szándéká-
val határoztam el, hogy általános, és 
minden gyakorló doktor számára ve-
szélyhelyzetet jelentı problémákat dol-
gozok fel.  Elırebocsátom, hogy bár 
jogász vagyok – tehát nem kifejezetten 
„kaszton belüli”, - de ezzel együtt (vagy 

ennek ellenére?), 
az orvos-szakma 
képviselıinek 
nagy tisztelıje, 
és elkötelezett 
támogatója, - 
ezért kérem, 
szavaim sugalla-
tát értékeljék 
mindenben en-
nek megfelelı-
en. 
 
Rövid elméleti 
alapvetés: jelen-
leg a kamara 
egyes etikai bi-
zottságai az 
alábbi jogszabá-
lyokat tekintik/
(kell, hogy te-

kintsék) eljárásuk alapjául szolgáló ren-
delkezéseknek:  
- 1.) a Közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. tv.-t ( Ket. ),  
- 2.) az Egészségügyrıl szóló 1997. évi 
CLIV. tv.-t ( Eütv. ),   
- 3.) az Egészségügyben mőködı szak-
mai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. 
tv.-t (Kamarai tv. ),  
- 4.) az Orvosi Statútumot ( én ennek 
eljárási szabályzatát ), valamint a  
5-) 30/2007. (VI.22.) Eüm. rendeletet 
(Rendtartás).  Ezek képezik elsısorban a 
mai etikai eljárás irányadó joganyagát. 
 
Az elméleti alapvetés után jöjjön három 

olyan szempont, egy egyszerő 
esetleírással és az abból levonható 
tanulsággal, amelyre feltétlenül fel 
szeretném hívni a figyelmet: 
1.)Eset: A felnıtt háziorvos rende-
lési idejében a rendelıjébe 
„berobbant” egy édesanya a karjai-
ban a kisiskoláskorú lányával, és 
lélekszakadva a doktor segítségét 
kérte elmondva, hogy a gyermek 
rosszul lett az iskolai különfoglal-
kozáson, hányt, lábra sem tud állni, 
feje fáj, leizzadt. A rendelıben már 
volt egy beteg, akivel a doktor 
éppen foglalkozott, egy másik pe-
dig vizsgálatra várakozott, a váró-
szoba pedig tele volt páciensekkel. 
A doktor a kislány vizsgálata nél-
kül, elutasította az anya segítség-
kérését azzal, hogy mindenhol 
betegek várakoznak rá, ez felnıtt 
háziorvosi rendelés, nem gyermek-
rendelı, és különben sem lehet így 
berontani a rendelıbe. Utasította a 
szülıt, hogy a gyermekkel együtt 
menjen az épületben mőködı gyer-
mekrendelésre. A szülı tudta, hogy 
nincsen gyermekrendelés, mivel 
mielıtt a felnıtt körzetbe ment 
volna, már megkísérelte a gyer-
mekorvossal való konzultációt, de 
az éppen szabadságon volt, így a 
rendelıben azon a délutánon gyer-
mekrendelés egyáltalán nem volt. 
Az ügy megoldását a párhuzamo-
san mőködı, szintén háziorvosi 
körzetet ellátó doktor „mentette 
meg”, mivel miután az elızı dok-
tor a rendelıjébıl kitessékelte az 
anyát a karjaiban a kislánnyal, az 
anya a másik orvosnál próbálko-
zott. İ – annak ellenére, hogy nála 
is tele volt a várószoba, - beenged-
te a kétségbeesett anyát, megvizs-
gálta – infrastrukturális lehetısége-
ihez mérten- megfelelı módon a 
kislányt, és beutalta a területileg 
illetékes kórházba, ahol a gyerme-
ket bent is tartották megfigyelésre/
kivizsgálásra. A szülı panasszal élt 
a területileg illetékes kamarai szer-
vezetnél, ahol a kronológiailag 
elsı doktort a bizottság elmarasz-
talta, elsısorban azért, mert anél-
kül utasította el az anya segítség-

kérését, hogy  a gyermeket meg-
vizsgálta volna. A doktor véde-
kezésében elıadta, hogy ı felnıtt 
háziorvos és nem gyermekorvos, 
hogy nincsenek meg a rendelıjé-
ben azok a tárgyi feltételek, amik 
szükségesek egy gyermek vizs-
gálatához, hivatkozott továbbá a 
szülı stílusára és kifogásolta 
modorát, amellyel az inkriminált 
helyzetben élt, védekezésül hozta 
fel a nagy beteglétszámot is. Az 
etikai bizottság, - bár ismerve a 
mai magyar egészségügyi valósá-
got, amely nyilvánvalóan a dok-
tor oldalára enyhítı körülmény-
ként került számbavételre, - még-
is egybehangzóan az elmaraszta-
lása mellett voksolt, mivel állás-
pontjuk szerint álljanak fenn bár-
mely körülmények, minden or-
vosnak elsıdleges kötelessége a 
hozzá forduló pácienst megvizs-
gálnia. A vizsgálat kritériuma 
igen sokféle lehet, de miden se-
gítséget kérı pácienset meg kell 
vizsgálni, és ennek megfelelıen 
dönteni a további lépésekrıl 
( akár arról, hogy elküldi, to-
vábbküldi, vagy saját hatáskör-
ben terápiát javasol stb.). Tehát, 
aki nem vizsgálja meg a hozzá 
forduló pácienst, azokkal az esz-
közökkel, amik aktuálisan a ren-
delkezésére állnak,(legyenek 
azok akár hiányosak is) az szak-
mai-etikai vétséget követ el. Te-
hát ez a mulasztás már önmagá-
ban megalapozza az etikai vétség 
megállapítását.  
2.) A másik fontos szempont, 
amely mind az elızı esetre, mind 
az etikai bizottságok elé kerülı 
panasz-helyzetekre általában 
jellemzı, hogy a doktor nem, 
vagy nem kellıképpen dokumen-
tál. Mindannyian tudjuk, hogy a 
tengernyi munka mellett a doku-
mentáció pontos elvégzése mi-
lyen nagyszabású plusz feladatot 
ró a doktorokra, akik nem admi-
nisztrátornak, hanem gyógyító-
nak esküdtek fel.  
 
       (folytatás a 4. oldalon) 

Szemelvények a PMOK Etikai Bizottságának tapasztalatából – jogász szemmel 

„Mondjam azt, 

kedves 

orvoskolléga, 

hogy segítsen, 

hogy 

segíthessünk?” 
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Az Etikai Bizottság elé került 
egy jogosítvány soron kívüli al-
kalmassági vizsgálata utáni pa-
nasz. Az alkalmatlanságról szóló 
kiállított orvosi véleményt a 
Közigazgatási Bíróság megsem-
misítette.  

 
A per folyamán nem vizsgál-

ták, hogy az eljáró orvos határo-
zata megalapozott volt-e, csupán 
az adminisztráció pontosságát és 
helyességét ellenırizték. Ezen 
ügyiratok ismeretében célszerő 
áttekinteni a soron kívüli közúti 
gépjármő-vezetıi alkalmassági 
vizsgálat néhány kérdését. 

 
Minden esetben amikor más 

szerv (pl. ORSZI) kéri, vagy ja-
vasolja a soron kívüli vizsgála-
tot, a háziorvos elvégzi, és írás-
ban tájékoztatja ennek eredmé-
nyérıl a felkérıt. 

A vizsgálat alá vont személy-
lyel írásban célszerő közölni, 
hogy miért történik a vizsgálat, 
amelyen köteles megjelenni. En-

nek az iratnak egy példányát 
írásban vetessük át, és ıriz-
zük meg. Csupán a számító-
gépben történı rögzítés ese-
tében nem lehet bizonyítani, 
hogy tudattuk az eljárás té-
nyét és indokát. 
 
Az Etikai Bizottság elé 
került ügyben az eljáró 
orvos nem tudta bizonyí-
tani, hogy szóban közölte 
a soron kívüli vizsgálat 
szükségességét. 
 
A háziorvos feladatai jelentı-
sen megnınek az új szabály 
alapján, hogy minden 
üzemegészségügyi tevékeny-
séget folytató vállalkozástól 
meg kell kapnia a praxisába 
tartozó személyek jogosítvány 
meghosszabbításának adatait.  
 
Minden olyan esetben ha a 
háziorvosnak tudomása van 
arról, hogy olyan személynek 
is meghosszabbították jogosít-
ványát, akinek betegsége mi-

att nem lenne lehetséges, köte-
les saját hatáskörében soron 
kívüli vizsgálatot elvégezni. 
Ezen feladatok következtében 
fokozódnak az ellátó orvosok 
konfliktusai. Határozatlan idejő 
alkalmatlanság kimondása ese-
tén az eljárás alá vont személy 
bármikor kérheti újabb orvosi 
vizsgálatát. 
 
Az eljáró egészségügyi dolgo-
zók és a magukat sértettnek 
érzı állampolgárok közötti fe-
szült helyzetben várhatóan so-
kasodni fognak a feljelentések, 
a peres ügyek. 
 
A fent említett eset kapcsán 
szerettem volna néhány gondo-
latomat megosztani a gépjármő 
alkalmassági vizsgálatot végzı 
kollegáimmal, a teljesség igé-
nye nélkül. 

                                                              
Dr. Losonci István 

                                                          
Etikai bizottság elnöke 

nyei és hátrányos következményei-
nek tudatában stb.- (ez egy külön 
tanulmány lehet.) Tehát a gyógyító 
tevékenység minden lényeges mo-
mentumát dokumentálni kell, mi-
vel kizárólag ez szolgálhat megfele-
lı védelemként a vitás esetekben. A 
kamara etikai bizottságainak tagjai 
orvosdoktorok, s mint szakmán be-
lüli kollégák saját gyakorlati tapasz-
talatukból naprakészen informáltak 
a mai magyarországi orvos-szakmai 
helyzet iszonyú nehézségeirıl, és a 
nap-mint–nap elıforduló veszélyek-

Azonban tudomásul kell venniük, és a 
saját jól-felfogott érdekükben a napi 
gyakorlatban meg is kell valósítaniuk 
azt a gyakorlatot, hogy a lényeges lé-
péseket, amelyekben támadhatóak do-
kumentálni kell– lásd pl.:  vizsgálat 
elvégzése, a kellı és személyre-szabott 
tájékoztatás megadása, a lehetséges 
alternatívák felvázolása és a páciens  
önrendelkezési jogának érvényesülése-
ként az ı döntésének leírása, a beavat-
kozásba ( fıként invazív beavatkozás 
esetén ) a kifejezett, írásbeli beleegye-
zés annak kockázatai , lehetséges elı-

rıl egyaránt. Nyilvánvaló, hogy 
bepanaszolt kollégáikkal szemben –
nem elvtelenül, de ha az egyedi eset 
lehetıséget nyújt rá, - empatikus 
magatartást tanúsítanak Az ı dönté-
süket is lényegesen elısegítheti/ 
elısegíti a jó, de legalább megfelelı 
egészségügyi dokumentáció.  
Mondjam azt, kedves orvoskolléga, 
hogy segítsen, hogy segíthessünk?  
 
        (Folytatás  az 5. oldalon) 

Soron kívüli közúti jármővezetıi alkalmassági vizsgálat 

Szemelvények a PMOK Etikai Bizottságának tapasztalatából – jogász szemmel-  folytatás 
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Munkahelyünk, mint szervezet, jellegzetes tüne-
tekkel reagál egészsége megromlására, amit mi, 

dolgozók, saját bırünkön 
érzünk minden nap.   
 
Az egészséges szervezet-
ben egyensúlyban vannak 
a szervezet, az ott dolgo-
zók, és az ıket igénybe-
vevık céljai, elvárásai. A 
dolgozók kötıdnek a 
szervezethez, harmóniá-
ban élnek környezetük-
kel, a szervezet növekszik 
és fejlıdik.  
 
Elıfordul, hogy a kollé-
gák úgy érzik, az ı igé-
nyeiket nem veszik fi-
gyelembe, eszköznek 
tekintik ıket, állandó 
túlterhelésnek, stressz-
nek vannak kitéve. Az 
egészségügyben már évek 
óta jelzik ezt a problémát 
a dolgozók kiégésének 

tendenciái. A kutatások fel is tárták a kiégéshez 
vezetı, erre a speciális területre jellemzı tényezı-
ket. 

Szerencsére, ezek közül 
jócskán van olyan, amin 
magunk is segíthetünk!  
Ha Ön úgy érzi, nem 
támogatják a munkatár-
sai, nem beszélik meg az 
Önöket foglalkoztató 
problémákat, nem oldják 
meg a konfliktusokat, 
emiatt olyan a légkör, 
hogy már nem szívesen 
lép kapcsolatba a többi-
ekkel, akkor tudnia kell: 
ezen a saját elhatározásá-
ból és kezdeményezésé-
vel tud segíteni minden-
ki. A légkört javító 
kommunikációs készsé-
gek tanulhatók!  
 
Ha pedig Ön vezetı, azt 
is tudnia kell, hogy a 
légkör javításában több 
felelıssége van. A kom-
munikáció javításán kí-
vül az Ön vezetıi készsé-
geinek csiszolása is sokat 
segíthet kollégáinak ab-
ban, hogy jobban kezel-

jék a túlterhelést, az örö-
kös változásokat, össze-
tartó csapatként dolgoz-
zanak, és kevesebb ener-
giájuk menjen el a tisztá-
zatlan munkakörök kel-
tette feszültség és az egy-
más közötti konfliktusok 
kezelésére. 
 
A kötelezı továbbkép-
zés keretein belül most 
két, júniusra szervezett 
tréning kínál lehetısé-
get a változtatásra. Az 
egyik tréning a kommu-
nikációs készségek fej-
lesztését célozza, a másik 
középpontjában pedig a 
vezetıi készségek állnak. 
A tréningek kétnaposak, 
a megszerezhetı pontok 
száma 32, illetve 10.  
 
M e g t a l á l h a t ó k  a z 
OFTEX rendszerben 
(PTE/2009.I./00049 és 
SE-TK/2009.I./00471). 

indított etikai eljárásban közremő-
ködı partnerként részt-vennie. Ez 
az együttmőködés megnyilvánulhat 
a panaszbeadványra adott írásbeli 
válaszában, az esetleges tanúk ( pl. 
asszisztensnı vagy az inkriminált 
helyzetben jelenlévı más páciens ) 
írásbeli nyilatkozatának az etikai 
bizottság számára való megküldésé-
ben, jogi képviselı az adott ügyre 
vonatkozó  meghatalmazásában, de 
ezen túlmenıen nagyon fontos 
( lenne) a bepanaszolt doktor a tár-
gyaláson való személyes megjelené-
se és nyilatkozattétele. Az etikai 
bizottságoknak feladatuk a tényállás 
feltárás és ebben lényeges segítséget 
jelent az orvos saját, szóbeli nyilat-
kozata.  
Az bizonyos, hogy kevesebb alka-
lommal került az etikai vétség meg-

Azt hiszem ez jó szlogen, bár eddig - 
tudomásom szerint - senki sem használta 
erre a helyzetre, jelesül, hogy az etikai 
bizottságok munkáját lényegesen befo-
lyásolja és nyilván ezzel egyenes arány-
ban a döntést is, ha a bepanaszolt doktor 
kellıképp közremőködı, pl. olyan 
egészségügyi dokumentációt terjeszt az 
etikai bizottság elé, amely alapul szol-
gálhat a panasz elutasításának vagy eny-
hítheti a különben kiszabott szankciót. 
3.) A segítsen, hogy segíthessünk szlo-
gen nem csupán az egészségügyi doku-
mentáció naprakészségének szükséges-
ségében, s mint ilyen, a doktor melletti 
használhatóságában nyilvánul meg. Ah-
hoz, hogy az egyes etikai bizottságok 
meggyızıdhessenek, a doktor tevékeny-
ségének gondossági fokáról, - mind 
szakmai, mind különben etikai oldalról – 
célszerő a panaszolt orvosnak az ellene 

állapítására sor, abban az eset-
ben, mikor a panaszolt szemé-
lyesen vett részt az ellene indí-
tott eljárásban. Ha pedig mégis 
elmarasztalására került sor, úgy 
a kiszabott szankció mértékére 
jelentıs hatással volt az orvos 
közremőködı magatartása - az 
orvos oldalára.  
Köszönöm a lehetıséget, és 
remélem lesz alkalmam az 
Önök javára más fórumokon is 
megnyilatkozni. 
 
Érd, 2009. március 27. 
 
 
Dr. Farkasné dr. Patakfalvi-
Vigh Katalin 
ügyvéd, PMOK Etikai Bizott-
ság jogtanácsosa 

A munkahelyi szervezet is megbetegedhet! 

Szemelvények a PMOK Etikai Bizottságának tapasztalatából – jogász szemmel-  folytatás 
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Mindennap a médiákból azt 
látjuk és halljuk, hogy VÁL-
SÁG van, világválság; ország-, 
régió-, - és megyei válság van! 
Érezzük, ezt a húsunkban érez-
zük – MERT FÁJ! - , mert a 
szakmai minıség romlik, dol-
gozó csoportjaink elfogyatkoz-
nak. Az elvégendı munka nı, a 
humán-erıforrás fogy; a mun-
kát biztosító anyagellátás 
mennyiségében és minıségé-
ben romlik. 
 
A helyzet eljut egy szakítópon-
tig; - amikor nem lesz tovább!   
Nem lesz tovább, 
mert szét szakadt a 
szakmai-rendszer, 
összeomlik minden 
szakmai protokoll, 
mert nem tudjuk 
BETARTANI! Az 
emberek atomizált 
gettóban vergıdnek, 
egyenként fásultan 
égnek el. 
 
Pedig sok-sok jó történik, de 
csak annyi amit önerıbıl meg 
tudunk oldani. Kórtermek új-
hodnak meg, - döbbenet a PVC 
padlóburkolat 1979 óta ugyan-
az -, új modern ágyat kapnak 
betegeink; a mőszerfejlesztés 
mértéke évtizedek óta a legma-
gasabb. Van jutalmazás! 
 
Görgetjük a követ felfelé, hogy 
a csúcsra jutva a völgybe gurul-
jon az és kezdjük elölrıl. De 
meddig? Azt hiszem még évti-
zedeken át. 
 
Hátrányaink a mélymúltba 
nyúlnak. Meddig? Nem tudom. 
 
És a Flór Ferenc Kórház Euró-
pa egyik legjobb ingatlana. Egy 
kórház, mely a fıváros mellett 
van – ott, ahol egy kórháznak 
lennie kell. Telke elképesztıen 

nagy, lezárt hıforrással rendelke-
zik. Mellette fut az M0 –ás autópá-
lya ( a repülıtér csak 20 perc – kül-
földi betegek ellátása) , szomszéd-
ságban bevásárló-központ mőködik 
( hatékony lakossági szőrés termé-
szetes lehetısége), a légi úton törté-
nı mentés 24 órás megteremtése 
könnyen és kis beruházással meg-
oldható ( ennek megfelelıen trau-
matológia és idegsebészet beindítá-
sa ). 
 
Feleim ez vogymuk. A Halotti Be-
széd szerint. 
 

Világ, európai hatások. Itt 
vagyunk gazdagon és sze-
gényen. Meddig lehet tu-
datunk hasadását tovább-
fokozni? 
 
A VÁLSÁG üdvözlendı 
helyzetet teremtett! Meg-
mutatta és megmutatja, 
hogy csak az elıre mene-

külés az egyetlen lehetıség. Föl-
dünk megvédése mellett, meg kell 
védenünk honi  múltunkat, jelenün-
ket; de leginkább jövınket. 
 
Mi a teendı? 
 
Meg kell ırizni a gyógyító szakcsa-
patokat. 
A szakcsapatok közmunkáját erısí-
teni kell. 
 
                         Dr. Szüle Endre 
 
POST SCRIPTUM 
 
Mottónak illene, de utóiratban te-
szem közkinccsé Paulinyi Tamás „ 
Titkos Arany”-ban leírt sorait: 
 
„ Tudósa lettem a tudatlanságnak 
   A kimondhatatlannak fésületlenül 
   És ıriz épp ezért valami más is 
   Kegyelmesen és egyszerre 
       Kegyetlenül.” 
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Merre tovább Flór Ferenc Kórház? 

A helyzet eljut egy 
szakítópontig; - 
amikor nem lesz 

tovább!    

Olyan struktúra maradt, mely 
nem képes kórházat eltartani. 
A Pest megyei Önkormányzat 
támogatja a kórház megmaradá-
sát, jelentıs adósságállományunk 
idıleges kiegyenlítésével. 
Jelenleg 300 krónikus ágyra van 
a kórháznak mőködési engedé-
lye. Ennek 2/3-a rehabilitációs 
ágy, a fennmaradó 1/3-nak fele 
krónikus, fele ápolási ágy. 
Az egynapos sebészeti ellátás 
kórházunkban kiválóan mőkö-
dik. Évi 10 000 mőtétre van en-
gedély, mely az országban a leg-
magasabb. Az egynapos sebésze-
ti ellátás szemészet, sebészet, 
plasztikai sebészet, nıgyógy-
ászat, gastroenterológia területen 
mőködik jelenleg, de orthopedia 
és urológia szakterületre terve-
zett a bıvítés. 
Ismét mőködik dialyzáló részle-
günk. 
J á ró be t e g  e l l á tá su nkn a k 
1200óra /hét van engedélye. 
Szinte minden szakterület képvi-
selve van, sıt megyei gondozó is 
mőködik. 2008-ban a Szakrende-
lı forgalma 280 000 eset, mely a 
2007-es évhez viszonyítva 8%-
os emelkedés. 
Többszörös létszámleépítés tör-
tént, a dolgozók kb. 1/3-ától vál-
tunk el, jelenleg 500 fıvel törté-
nik a betegellátás és üzemeltetés. 
A bérek, mint általában az egész-
ségügyben alacsonyak. Béreme-
lés, egyéb juttatás – étkezési 
jegy, üdülési jegy, jutalom – 
nincs, de hivatásérzetünknek 
köszönhetıen a betegellátást leg-
jobb tudásunk és lehetıségeink 
szerint végezzük. Nem adjuk fel, 
és ez a maroknyi sereg munkája 
bizonyítja a Rókus Kórház és 
Rendelıintézet VAN. 
 
             Dr. Verbényi Márta 
           Választókerületi elnök 

A Szent Rókus Kórház és 
Rendelı Intézet  
Folytatás a 2. oldalról 



Korosztályom nagy idıket élt meg. Az a fél évszázad, ami 
felett pályánknak „ívelnie” kellett volna, de amelyben ez a 
pálya igencsak földhözragadtan vánszorgott elıre(?), akkora 
fejlıdést jelent az oly sokra tartott civilizáció történetében, 
hogy azt, a fejlıdése ütemén változtatni nem képes homo 
sapiens – bár önmaga hozta létre – nem képes követni. 
Hozzáértık mondják, hogy az alkalmazkodás útján elért fej-
lıdésünkben elért „eredmény” genetikai kódolása nagyon 
lassú folyamat. Olyannyira, hogy írott történelmünk távlatá-
ban nevezhetjük akár befejezettnek is, pontosabban stagnáló-
nak. Az egyiptomi múmia, ha ma életre kelne, képes lenne 
mindent ugyanúgy elsajátítani, mint mi. 
Sıt! Mondanám én. Azokban az idıkben, amelyek az olajci-
vilizáció elkényeztetett Mc. Donalds hizlalta gyermekeire 
(igen a mi gyermekeinkre) várnak, a derék múmia jobban fel 
lenne vértezve. İ az egyszerőbb körülményektıl nem retten-
ne meg. Legfeljebb nem lenne beoltva „dipertével”. És a kor 
sok szellemi mérgével. 
Na jut eszembe, ez utóbbit talán ı sem viselné olyan köny-
nyen. S mekkora lenne kiábrándultsága, ha kiszedett szervei 
sem indokolnák már rokkantosítását, kora és piramisépítı 
múltja sem jogosítaná nyugdíjra, netán fásli, esetleg mő-
kincsadót rónának ki rá. A multi pedig melaminnal hamisított 
illatos olajokat adna el neki. Ó Isis! 
Hogy a létért való küzdelemben miként kapcsolódna be ne-
héz lenne megmondani, de csodálkozásai is egy egészsége-
sebb szemléletet tükröznének. Egyszerőbbet, természet köze-
libbet. 
De minek nyúlok én vissza megavasodott olajoktól illatozó 
múmiákhoz. Gondolja inkább vissza pályám elsı felének 
öregasszonyaira, a hárászkendısökre, a soha meg nem állók-
ra, meg kérgeskező mezıségi magyar parasztokra. A méltó-
sággal viselt szegénységre és az ebbıl fakadó gazdagságukra. 
Na nem akar prédikálni belılem egy rejtett kálomista lelkész 
(vagy mégis?), nem is akarom én „jesztegetni” a trendi álla-
potok után vágyakozó mai fiatalokat, csupán azt szeretném 
tudatosítani, hogy jó lesz figyelni. Nem árt megtanulni tüzet 
rakni. És nem árt megbecsülni a szomszéd felénk nyújtott 
kezét. 
Vigasznak szánom csupán azok boldogságának emlékét, akik 
a mi mércénk szerint robottal, sıt megaláztatásokkal teljes 
nyomorúságban élve voltak képesek mégis boldognak lenni, 
és jutott erejük arra is, hogy túl sok elmélkedés nélkül, fenn-
tartsák a jövıt. Az anya és a gyermek valuta volt. Sıt az este-
felé a templomba csoszogó anyós is lehetett az. 
Dehát elmúlt már ez. 
Csak tudnánk, hogy a mai valuták mikor és, hogy múlnak el? 
 
Hát effélékre gondoltam, mikor ez az emlék megkísértett: 

RÖVID GONDOLATOK RÉGI VALUTÁKRÓL 

FELVILLANÓ EMLÉK  
 
 

Vecsernyére szólt a kis harang, 
Lenéztem az útra ott alant, 

Hol didergısen hárászt fogva össze, 
Istennel hogy bizton összekösse, 

Két vén árny araszolt az úton, 
A dombon innen kissé túl a kúton. 

Most is látom akár réges-régen, 
Egy erdélyi sáros faluvégen, 

Imbolyognak ık a félhomályban, 
Mint kis mécses óriás hodályban, 

De az irányt tudják ismerik, 
Elfeledni ık nem is merik. 

Nem merik de nem is akarják, 
Lelkük ármányok még nem takarják, 

Még nem jött el az új világ, 
Egész éltük hasznos olajág. 

Nem kértek többet mint azt ami kell, 
Beérték azzal mi volt ennyivel, 
Mit létrehozni volt erı saját, 
Pedig hordozták a világ baját. 

Mégis maradt belıle másnak is, 
Nem ismerték még azt hogy hamis, 
És nem nyaraltak nem is teleltek, 
De sok apró magyart neveltek, 
S játszani tanítottak gondtalan, 

Elmondták nekik: nem vagy hontalan. 
 

A plébános már várja ıket, 
A mindig pontos érkezıket, 

S hármasban ık meg a Fennvaló, 
Még tudják mi a rossz és mi a jó. 

 
Leányfalu, 2009. március 3. 

 
   Szász István Tas 

 Tájékoztató 

• Megújult honlapunk címe:               
http://www.pmok.hu 

• A 2003. évi XVI. Pest megyei 
orvosnapok elıadásai itt olvashatóak: 
http://orvosnap2003.pmok.hu 

• A 2006. évi XVII. Pest megyei 
orvosnapok elıadásai itt olvashatóak: 
http://orvosnap2006.pmok.hu 



A kamarai tagdíjfizetés rendje 
 

Ismételten tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Kollégákat, hogy a 2007. június 2-i OKGY-n elfogadott új 
Alapszabályunk értelmében a kamarai tagdíjakat a kamara közös tagdíjszámlájára kell befizetni a to-
vábbiakban, ezért tagdíjukat ne a területi kamarának és ne a megszőnt helyi kamarai szervezetek szám-
lájára, ill. azok csekkjére fizessék. 

A Magyar Orvosi Kamara közös tagdíjszámlája:   
CIB Bank: 11100104 19008501 37000004 

 

A KÖZLEMÉNYBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI  A TAGDÍJFIZET İ ORVOS NEVÉT ÉS PECSÉTSZÁMÁT! 

A tagok a tagdíjat a MOK közös tagdíjszámlájára fizethetik be az alábbi módokban: 

- havi egyenlı részletekben (csak bérlevonással)- az esedékes hónap 10. napjáig; 
- félévente: a tárgyév március 15. és szeptember 15. napjáig; 

- évente egy összegben, a tárgyév május 15. napjáig. 

diplomájuk megszerzését követıen már 

eltelt  6  naptári év, 
- 70. életévüket még be nem töl-
tött nyugdíjasok, akik részmunka-
idıs jövedelemszerzı    tevékeny-

séget folytatnak 

- a kamarai tagként orvosi tevékenysé-

get nem folytató köztisztviselık, 
 - más szakmai kamarában is köte-
lesek tagdíjat fizetni. (beleértve a 

külföldön dolgozó  tagjainkat is.) 

3./ A tagdíj 25%-át (havi 425,- Ft) 

fizetik azok a tagjaink, akik:  
 - GYES-en vannak és mellette 
nem folytatnak jövedelemszerzı 

tevékenységet, 

 - GYED-en vannak,  
 - munkanélküliek és munkanélküli 
ellátásban részesülnek,   
 - 70. életévüket még be nem töl-
tött nyugdíjasként nem folytatnak 

jövedelemszerzı  tevékenységet, 

 - 3 hónapot meghaladóan táppénzen 
vannak, a 4. hónaptól a táppénzes állo-

1./ Alap, azaz 100%-os  

(havi 1 700.-Ft) tagdíjat fizetnek azok a 

tagjaink, akik: 

 

- nem tartoznak a kedvezményre jogo-
sultak körébe, (beleértve a külföldön 

dolgozó  tagjainkat is.) 

- GYES-en vannak és e mellett fıállá-
sú, teljes munkaidıs jövedelemszerzı 

tevékenységet ……folytatnak, 

     -..70. életévüket még be nem töl-
tött nyugdíjasként fıállású, teljes mun-
kaidıs jövedelemszerzı tevékenységet 

folytatnak. 

2./ A tagdíj 50%-át (havi 850,- Ft) fize-

tik azok a tagjaink, akik:  
 - GYES-en vannak és e mellett részmunka-
idıs jövedelemszerzı tevékenységet folytat-

nak, 
 - orvosi tevékenységet folytatnak és diplo-
májuk megszerzését követıen még nem telt 

el 6 naptári év, 
 - orvosi tevékenységet nem folytatnak és a 

mány megszőntéig; 
 - orvosi tevékenységet nem folytatnak a 
diploma megszerzését követı 6. naptári év 

végéig. 
4./ Teljes tagdíjmentességet élveznek 

azok a tagjaink, akik: 
  - 70. életévüket betöltötték; 
  - munkanélküliek és munkanélküli ellátás-

ban nem részesülnek. 
A GYES-en, GYED-en lévık, a mun-
kanélküliek, a nyugdíjasok és az orvo-
si tevékenységet nem folytató tagok 
nyilatkozatuk alapján sorolhatók be a 
megfelelı kedvezményes díjkategóri-

ába. 

A kitöltendı nyilatkozati őrlapokat a terü-

leti kamarától kell kérni. 
A kedvezményre alapot adó jogcím 
megszőnésérıl a tag köteles értesíte-

ni a területi kamarát. 
 
A kedvezményezettség nem a bejelentés 
napjától, hanem a kedvezményre alapot 
adó jogcím megszőnése napjától szőnik 

meg. 

Tagdíjkedvezmények szabályzata 

„A Magyar Orvosi Kamara (MOK) minden Magyarországon mőködı orvos független, 
demokratikus, céhszerő testülete, amely tagjainak szakmai, erkölcsi és anyagi érdekvédelmet 

hivatott biztosítani.” 

(Missziós nyilatkozat) 
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